


DAVET MEKTUBU

Erken 
(31 Temmuz 2012 öncesi)

Geç 
(31 Temmuz 2012 sonrası) Kongre sırasında

Uzman 350 TL 400 TL 450 TL
Asistan 250 TL 300 TL 350 TL

Firma Temsilcisi 250 TL 300 TL 350 TL

Refakatçi 100 TL 150 TL 200 TL

Fiyatlar KDV Hariç olarak verilmiştir.
*Aidat borcu bulunmayan TMC üyelerine %20 indirim yapılacaktır.

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ

Mikrobiyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri,

 3-7 Kasım 2012 tarihleri arasında Kuşadası, Pine Bay Oteli’nde düzenlenecek 
olan 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ne sizleri davet etmekten onur duyarım.
 Son 10 yıl içerisinde, moleküler teknikler ve metagenomik çalışmaların katkısı 
ile Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında kayda değer gelişmeler olmuştur. 
Bu gelişmeler, sağlık, hastalık patogenezi ve konak- mikroorganizma ilişkileri ile ilgili 
bilgilerimizi arttırmış, tanı ve tedavi alanlarında yeni ufuklar açmıştır. Ülkemizde de 
Mikrobiyolojinin birçok alanındaki uygulama ve araştırmalar, dünyadaki ileri merkezlerle 
boy ölçüşebilecek düzeydedir. Alanımız ile ilgili çeşitli sorunlar yaşadığımız bu günlerde, 
bu bilimsel ivmenin sürmesi; araştırmaların ve yeni gelişmelerin yakından izlenmesi, 
mikrobiyolojinin çeşitli alanları ve endüstri ile işbirliğinin gelişmesi ile mümkündür. 
Böylelikle, umutsuzluğa kapılmadan, dünyadaki gelişmelere, insan ve hayvan sağlığına 
katkıda bulunabileceğimiz yeni alanlar bulmamız mümkün olacaktır. 
 Bu nedenlerle, 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde, Mikrobiyoloji alanında 
güncel olan araştırmaların ve/veya önemli sağlık sorunları arasında yer alan konuların, 
panel, sempozyum, uydu sempozyumlarla irdelenmesi, Mikrobiyolojinin tüm alanlarının 
ve endüstrinin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
 Kongreye katılımınız ve değerli katkılarınız, başarımızı arttıracaktır.  Bu nedenle, 
duyuru arkasındaki bilgi formunu ve öneriler kısmını doldurmanız son derece önemlidir. 
Sizlerin de katkılarıyla oluşturacağımız 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresinde hep birlikte 
olmayı diliyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Zeynep Gülay
Kongre Başkanı



•  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı yöntemleri
•  Yeni tanı yöntemleri – yeni bakteri tanımlama yöntemleri
•   Dev viruslar (büyük DNA virusları) evrimsel ilişkiler ve  insan sağlığı   
 açısından önemi
•   Metagenomik çalışmalar – mikrobiyom ve etkileri
•   Çevre mikrobiyolojisi ve insan sağlığı açısından önemi 
•   Evcil ve yabanıl hayvanların mikrobiyolojisi
•   Gıda mikrobiyolojisi  
•   Yeni aşılar 
•   Yeni tedavi yöntemleri (yeni antibiyotikler eski antibiyotikler yeni 
 kombinasyonlar, HIV diğer) 
•   Bağışık yanıtlar ile ilgili eski ve yeniler  
•   Antibiyotik direnci, yeni mekanizmalar ve saptanmaları
•   Ulusal sürveyans sistemi
•   Kültür koleksiyonları (Türkiye ve Dünya) ve erişimleri
•   Mikrobiyoloji lisans üstü eğitimi (YL+ doktora / Tıbbi Mikrobiyoloji 
 uzmanlık eğitimi)
•   İnsan genomu ve hastalığa yatkınlık ilişkisi 
•  Çalışma grupları önerileri

ANA BAŞLIKLAR

ÖNEMLİ TARİHLER

Erken kayıt için son tarih: 31 Temmuz 2012 

Bildiri gönderme son tarihi: 31 Temmuz 2012  
Bildirisi kabul edilen katılımcılardan erken kayıt ücreti  alınacaktır.

Burs başvurusu: 10 Eylül 2012 
Kongremize katılan  genç araştırmacılar, uzmanlık öğrencileri ve uzmanlara toplam 50 
konaklama bursu verilecektir. 

Burs başvuru koşulları: 35 yaşını geçmemiş olmak, önceden başka bir kongrede 
sunulmamış bir bildiri ile Kongreye katılmak, TMC üyelerine öncelik tanınacaktır).

Biyoinformatik Kursu: Kongre öncesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
AD’nın katkılarıyla bir “Temel Biyoinformatik Kursu“ düzenlenecektir. Kursta 
Antibiyotik Direnç Genlerinin analizi, ve virusların (Kanamalı ateş virusları) moleküler 
epidemiyolojik yöntemler ile tiplendirilmesi konuları ele alınacaktır. Ayrıntılı program 
daha sonra bildirilecektir. 



ÖNERİLER

Öneriler (28 Aralık 2012 tarihine kadar Prof. Dr. Z.Gülay’a posta ile veya elektronik olarak 
ulaştırılmalıdır)

1-  Önerilen konu

1)

2)

2- Konuşmacılar (Yukarıda belirtilen konu ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliğini 
kanıtlamış bilim insanları önerilmelidir)

1. konu önerisi için:          
 
2. konu önerisi için: 
      
3- Çalıştay (workshop) önerisi:

4- Diğer öneriler:

Öneren
Adı/Soyadı :
Ünvanı :
Yazışma adresi :

E-posta :
Faks ve telefon no :

(Öneriler toplanacak ve değerlendirilecektir. Ancak yer ve zaman kısıtlılığı nedeniyle tüm önerilere 
yer verilemeyebilir)

Bilimsel program ile ilgili öneriler, sponsorluk  ve burs başvuruları için:

Prof. Dr. Zeynep Gülay 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 35340, Balçova, İzmir
E-posta: gulayz62@gmail.com
Doç. Dr. Orhan Cem Aktepe 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 03200 Afyon
E-posta: aktepef@hotmail.com

Kayıt ve Konaklama başvuruları için: 

441. Cadde No: 1, 06610, Birlik-Çankaya – Ankara
Telefon : 0 312 454 00 00 Faks : 0 312 454 00 01
E-posta : mikrobiyoloji2012@flaptour.com.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fotoğraf: Yusuf Aslan         haziranortasi@hotmail.com


